
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Termék adatlap

Bemutatótábla SHERPA® PIN A4 
Cikkszám 558201

Szín black

Csomagolási egység 5 db / tasak

EAN kód 4005546505626

Eladási egység 5 piece

Eladási egység EAN kód 4005546505633

Bruttó súly 250.75 G

Származási ország DE

Díjak

Termékleírás
• Polipropilén bemutatótábla fröccsöntött nyúlvánnyal, mely lyukléccel rendelkező asztali tartókba fogatható fel (más SHERPA® rendszerekkel nem kompatibilis)
• A4 formátumú információkhoz, pl. árlistákhoz, katalógusoldalakhoz stb.
• A papír behelyezése felülről
• Teljesen körbefutó, színes profilkerettel
• Alacsony visszaverődésű. szkennelhető fólia
• Az 5603 és 5609 cikksz. fülekkel utólag felszerelhető
• 5 év garancia

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 235

Külső magasság (mm) 342
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Termék adatlap

Bemutatótábla SHERPA® PIN A4 
Külső mélység / hossz 5 mm

Kapacitás 2 Sheet

Formátum A4

Irányadás mérete álló

Márka DURABLE

Belsp panel szélesség 210

Panel belső magassága (mm) 297

Bővíthető nem

Dokumentum behelyezése felül

Antibakteriális nem

Garancia 5 év

Iratokra vonatkozó jellemzők szkennelhető, tükröződésmentes
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